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111/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: a szavazatszámláló bizottság tagjai 

személyes érintettségének bejelentése 
 
 
HATÁROZATA 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén a szavazatszámláló 

bizottság megválasztása előtt Dudás Vilmos, Borenszki Ervin és Gácsi Péter 

bejelentette személyes érintettségét. 

A testület az érintetteket a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

14.§ (2) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési  

Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a 

döntéshozatalból. 

A testület utasítja korelnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintettek részt vegyenek a 

szavazásban. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lacsny Péter, korelnök 

 
Salgótarján, 2010. október 14. 
 
 
 

Lacsny Péter s.k. 
korelnök 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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112/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: a szavazatszámláló bizottság tagjainak 

megválasztása 
 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szavazatszámláló bizottság elnökét és 

tagjait az alábbiak szerint megválasztja:  

 

Elnök:   Dudás Vilmos  

Tagjai:   Borenszki Ervin  

   Gácsi Péter  

A testület felkéri a szavazatszámláló bizottság tagjait, hogy a közgyűlés elnöke és 

alelnökei megválasztásánál működjenek közre.  

Megbízatásuk az Ügyrendi és Jogi Bizottság megválasztásáig tart.  

 
 
Salgótarján, 2010. október 14. 
 
 
 
 

Lacsny Péter s.k. 
korelnök 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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113/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: Becsó Zsolt személyes érintettségének 

bejelentése 
 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén a közgyűlés 

elnökének megválasztása előtt Becsó Zsolt bejelentette személyes érintettségét. 

A testület az érintettet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14.§ 

(2) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. 

A testület utasítja korelnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a 

szavazásban. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lacsny Péter, korelnök 

 
 
Salgótarján, 2010. október 14. 
 
 
 

Lacsny Péter s.k. 
korelnök 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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114/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: a közgyűlés elnökének megválasztása 
 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Becsó Zsolt, Salgótarján, Losonci u. 38. 

sz. alatti lakost 2010. október 14. napjával elnökévé megválasztotta. 

 

Salgótarján, 2010. október 14. 
 
 
 
 

Lacsny Péter s.k. 
korelnök 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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115/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: Becsó Zsolt személyes érintettségének 

bejelentése 
 
 
HATÁROZATA 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén a közgyűlés elnöke 

illetményének, valamint részére a természetbeni juttatások megállapítására irányuló 

szavazások előtt Becsó Zsolt bejelentette személyes érintettségét. 

A testület az érintettet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14.§ 

(2) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. 

A testület utasítja korelnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a 

szavazásban. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lacsny Péter, korelnök 

 
 
Salgótarján, 2010. október 14. 
 
 
 
 

Lacsny Péter s.k. 
korelnök 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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116/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlése elnökének illetmény megállapítása 
 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Becsó Zsolt, a megyei közgyűlés elnöke 

illetményét 2010. október 14-ei hatállyal havi bruttó 579.750 Ft-ban, idegennyelv-

tudási pótlékát 23.190 Ft-ban, illetményét mindösszesen 602.940 Ft-ban állapítja meg.  

 

A közgyűlés utasítja a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő:  2010. október 14.  

Felelős:   dr. Barta László főjegyző 

 
 
Salgótarján, 2010. október 14. 
 
 
 
 

Lacsny Péter s.k. 
korelnök 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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117/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése elnökének személygépkocsi, 
mobiltelefon és mobilinternet használata 

 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Becsó Zsolt elnök megbízatásának 

időtartamára, foglalkoztatási jogviszonya fennállása alatt egy hivatali 

személygépkocsit, kiegészítő jelleggel – a személygépkocsi egyidejű használatát 

kizárva – az Ellátó Szervezet tulajdonában lévő, több férőhelyes (mikrobusz) 

személygépkocsit  bocsát rendelkezésére, személyi használatra. A gépkocsik belföldi 

és külföldi hivatalos és magáncélú használatát 2010. október 14. napjától engedélyezi.  

Továbbá az elnök megbízatásának időtartamára egy mobiltelefont, mobilinternet 

használatot bocsát rendelkezésére, melynek előfizetési díját és közterheit a 

költségvetésből biztosítja.  

Utasítja a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: 2010. október 14. és folyamatos 

Felelős:   dr. Barta László főjegyző 

 
Salgótarján, 2010. október 14. 
 
 
 

Lacsny Péter s.k. 
korelnök 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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118/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 
29.) Kgy. rendelet módosításához kapcsolódó 
feladatok 

 
 
HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja elnökét, hogy rendelkezzen 

a közgyűlés alelnökeinek feladatairól és munkamegosztásáról. 

Határidő: 2010. november 30. 

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

2. A testület utasítja a megyei főjegyzőt, hogy közgyűlés döntései alapján 

aktualizálja az SZMSZ függelékeit, átvezetve azon a szükséges módosításokat. 

Határidő: 2010. november 30. 

Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 

3. A testület felkéri a megyei főjegyzőt, hogy – az Ügyrendi Bizottság véleményének 

ismeretében – a közgyűlés elnökével együtt gondoskodjon az SZMSZ 

áttekintéséről, majd a szükségszerinti módosításokat terjesszék a közgyűlés elé. 

Határidő: 2011. március 31. 

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

4. A testület tagjai részére – annak érdekében, hogy a közgyűlési előterjesztéseket 

elektronikus formában kaphassák meg és kezelhessék – személyenként egy 

hordozható személyi számítógépet kíván biztosítani. 

A közgyűlés felkéri elnökét, és a főjegyzőt, hogy a hordozható személyi 

számítógépek biztosítására tegyék meg a szükséges intézkedéseket.  

Határidő: 2010. november 30. 

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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5. A testület a területi irodák működésének segítésére az irodák rendelkezésére 

bocsát egy-egy hordozható személyi számítógépet, valamint nyomtatót, továbbá 

az azok használatához szükséges kiegészítőket, szolgáltatásokat. 

A közgyűlés felkéri elnökét, és a főjegyzőt, hogy a területi irodák 

számítástechnikai eszközökkel való ellátására tegyék meg a szükséges 

intézkedéseket.  

Határidő: 2010. december 31. 

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

6. A közgyűlés a területi irodák munkájának segítése és szervezése érdekében 

részükre összesen egy mobiltelefon, valamint összesen egy személygépkocsi 

használatát (menetlevél vezetési kötelezettség mellett) biztosítja. A mobiltelefon 

és a személygépkocsi használatára elsősorban a Koordinációs tanácsnok jogosult. 

A közgyűlés felkéri elnökét, és a főjegyzőt, hogy a területi irodák mobiltelefonnal 

és személygépkocsival való ellátására tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: 2010. december 31. 

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

 

Salgótarján, 2010. október 14. 

 

 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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119/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: Barna János Béla személyes 

érintettségének bejelentése 
 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén a közgyűlés 

alelnökének megválasztása előtt Barna János Béla bejelentette személyes érintettségét. 

A testület az érintettet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14.§ 

(2) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. 

A testület utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a 

szavazásban. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2010. október 14. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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120/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése alelnökének megválasztása 
 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Barna János Béla Szügy, Arany J. u. 21. 

sz. alatti lakost 2010. október 14. napjával alelnökévé megválasztotta. 

Utasítja elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 

Határidő: 2010. október 14. és folyamatos 

Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

 
Salgótarján, 2010. október 14. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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121/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése társadalmi megbízatású 
alelnökének megválasztása 

 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Bablena Ferenc, Salgótarján, 

Március 15. utca 22. sz. alatti lakost 2010. október 14. napjával társadalmi 

megbízatású alelnökévé megválasztotta. 

Utasítja elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 

Határidő: 2010. október 14. és folyamatos 

Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

 
Salgótarján, 2010. október 14. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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122/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: Barna János Béla személyes 

érintettségének bejelentése 
 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén a közgyűlés alelnöke 

illetményének, valamint részére a természetbeni juttatások megállapítására irányuló 

szavazások előtt Barna János Béla bejelentette személyes érintettségét. 

A testület az érintettet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14.§ 

(2) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. 

A testület utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a 

szavazásban. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2010. október 14. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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123/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: a közgyűlés alelnöke illetményének 

megállapítása 
 
 
HATÁROZATA 
 
1.  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Barna János Béla, a megyei 

közgyűlés alelnöke illetményét 2010. október 14-ei hatállyal – megbízatásának 

időtartamára – havi bruttó 541.100 Ft-ban, költségátalányát illetményének 20 %-

ában, havi 108.220 Ft-ban állapítja meg.  

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Barna János Béla alelnök 

megbízatásának időtartamára, foglalkoztatási jogviszonya fennállása alatt egy 

hivatali személygépkocsit, kiegészítő jelleggel – a személygépkocsi egyidejű 

használatát kizárva – az Ellátó Szervezet tulajdonában lévő, több férőhelyes 

(mikrobusz) személygépkocsit bocsát rendelkezésére, személyi használatra. A 

gépkocsik belföldi és külföldi hivatalos és magáncélú használatát 2010. október 

14. napjától engedélyezi.  

Továbbá az alelnök megbízatásának időtartamára egy mobiltelefont, 

mobilinternet használatot bocsát rendelkezésére, melynek előfizetési díját és 

közterheit a költségvetésből biztosítja.  

Utasítja a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: 2010. október 14. és folyamatos 
Felelős:   dr. Barta László főjegyző 

 
 
Salgótarján, 2010. október 14. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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124/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: a közgyűlés társadalmi megbízatású  

alelnöke illetményének megállapítása 
 
 
HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Bablena Ferenc, a megyei 

közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíját 2010. október 14-ei 

hatállyal – megbízatásának időtartamára – havi bruttó 251.200 Ft-ban, 

költségátalányát illetményének 20 %-ában, havi 50.240 Ft-ban állapítja meg.  

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Bablena Ferenc társadalmi 

megbízatású alelnök megbízatásának időtartamára, feladatának ellátásához 

szükséges mértékben – menetlevél vezetése mellett – egy hivatali 

személygépkocsit bocsát rendelkezésére. A gépkocsi belföldi és külföldi 

használatát 2010. október 14. napjától engedélyezi.  

Továbbá az alelnök megbízatásának időtartamára egy mobiltelefont, mobilinternet 

használatot bocsát rendelkezésére, melynek előfizetési díját és közterheit a 

költségvetésből biztosítja.  

Utasítja a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: 2010. október 14. és folyamatos 

Felelős:   dr. Barta László főjegyző 
 
 
Salgótarján, 2010. október 14. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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125/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: Varga Béla részére juttatás kifizetése 

foglalkoztatási jogviszonya megszűnésével 
összefüggésben  

 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Varga Béla foglalkoztatási jogviszonya 

2010. október 3. napjával történő megszűnésével a polgármesteri tisztség ellátásának 

egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 

LXIV. törvény 2. § (5) bekezdése alapján az őt megillető három havi illetményének 

megfelelő végkielégítésen túl további bruttó 375. 000 forint összegű juttatás 

kifizetéséről dönt. A közgyűlés elrendeli a foglalkoztatási jogviszony megszűnésével 

összefüggésben felmerülő juttatás kifizetését. Utasítja a közgyűlés elnökét, hogy a 

szükséges intézkedéseket tegye meg.  

Határidő: 2010. október 15. 

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2010. október 14. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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126/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: Kriston Péter részére juttatás kifizetése 

foglalkoztatási jogviszonya megszűnésével 
összefüggésben  

 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kriston Péter foglalkoztatási 

jogviszonya 2010. október 3. napjával történő megszűnésével a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 

1994. évi LXIV. törvény 2. § (5) bekezdése alapján az őt megillető három havi 

illetményének megfelelő végkielégítésen túl további bruttó 375. 000 forint összegű 

juttatás kifizetéséről dönt. A közgyűlés elrendeli a foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésével összefüggésben felmerülő juttatás kifizetését. Utasítja a közgyűlés 

elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

Határidő: 2010. október 15. 

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

Salgótarján, 2010. október 14. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 



 20 

 
 
127/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: a bizottságok elnökei, alelnökei, illetve 

tagjai, valamint a tanácsnok személyes 
érintettségének bejelentése 

 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén a bizottságok elnökei, 

alelnökei, illetve tagjai, valamint a tanácsnok megválasztása előtt a jelöltek 

bejelentették személyes érintettségüket. 

A testület az érintetteket a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

14.§ (2) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a 

döntéshozatalból. 

A testület utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintettek részt vegyenek a 

szavazásban. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2010. október 14. 

 

 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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128/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: a Gazdasági Bizottság tagjainak 

megválasztása 
 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Gazdasági Bizottságot az alábbiak 

szerint választja meg: 

 

− Elnök:   Szandai József 2677 Herencsény, Lisznyai u. 15. 

− Alelnök:  Lacsny Péter 2654 Romhány, Mező I. telep 5. 

− Tagok:  Borenszki Ervin 2660 Balassagyarmat, Bíró J. u. 8/b. 

Varga Krisztina 3170 Szécsény, Kossuth u. 83. 

− Külső tagok:  dr. Czuczi János 2660 Balassagyarmat, Patvarci u. 55. 

Kormány Zsoltné 3170 Szécsény, Rimóci u. 34. 

Varga Mihály 2660 Balassagyarmat, Nyírjesi u. 34. 

 
Salgótarján, 2010. október 14. 

 

 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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129/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: a Humánszolgáltatási Bizottság 

tagjainak megválasztása 
 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Humánszolgáltatási Bizottságot az 

alábbiak szerint választja meg: 

 

− Elnök:   Meló Ferenc, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 98-126. 

− Alelnök:  Dudás Vilmos 2668 Patvarc, Mikes K. u. 23.  

− Tagok:  Látkócki Bálint 2660 Balassagyarmat, Batthyányi u. 15. 

Tisza Attila 3138 Ipolytarnóc, Kossuth u. 54. 

Gácsi Péter 3170 Szécsény, Szántó Kovács J. u. 26.  

− Külső tagok:  Csach Gábor 2660 Balassagyarmat, Viola u. 9/A.  

Tóth Zoltán 3154 Szuha, Kossuth u. 87.  

Várszegi István 3070 Bátonyterenye, József A. ltp. 1/1. 

Kollár László 2686 Galgaguta, Kossuth u. 81.  

 

Salgótarján, 2010. október 14. 

 

 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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130/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

tagjainak megválasztása 
 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot az 

alábbiak szerint választja meg: 

 

− Elnök:   dr. Rozgonyi József 3104 Salgótarján, Csehov u. 26. 

− Alelnök:  Zsiga Tamás 3043 Egyházasdengeleg, Sport u. 11. 

− Tagok:  Látkócki Bálint 2660 Balassagyarmat, Batthyány u. 15. 

Lacsny Péter 2654 Romhány, Mező I. telep 5.  

− Külső tagok:  Jónás Gábor 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 27.  

dr. Becsó Károly Csaba 3060 Pásztó, Gárdonyi G. u. 5. 

Batta Jánosné 3129 Nagykeresztúr, Salgótarjáni u. 35.  

  
Salgótarján, 2010. október 14. 

 

 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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131/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: az Ügyrendi Bizottság tagjainak 

megválasztása 
 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ügyrendi Bizottságot az alábbiak 

szerint választja meg: 

 

− Elnök:   Tisza Attila 3138 Ipolytarnóc, Kossuth u. 54.  

− Alelnök:  Palotai Szilárd 2660 Balassagyarmat, Teleki u. 21. 

− Tagok:  Nagy-Majdon József 3078 Bátonyterenye, Rákóczi u. 107.  

− Külső tagok:  Reviczki László 3060 Pásztó, Ágasvár u. 7.  

Rigó Ferencné 2646 Drégelypalánk, Petőfi u. 1.  

 
Salgótarján, 2010. október 14. 

 

 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 



 25 

 
132/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: Koordinációs Tanácsnok  

megválasztása 
 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Varga Krisztina, Szécsény, Kossuth u. 

83. szám alatti lakost Koordinációs Tanácsnokká megválasztja. 

 
 
  
Salgótarján, 2010. október 14. 

 

 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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133/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatának 

Közbeszerzési Szabályzata elfogadása 
 
 
HATÁROZATA 
 
 A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja – a jelen 

határozat mellékletét képező – Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési 

Szabályzatát. 

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 26/2009. (IV.29.) Kgy., valamint a 

43/2010. (IV.29.) Kgy. határozatait. 

A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat hatályosulását 

kísérje figyelemmel, a módosítás szükségessége esetén tegye meg a megfelelő 

intézkedéseket. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2010. október 14. 

 

 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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A 133/2010. (X. 14.) Kgy. határozat melléklete 
 

NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
tv. (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdésében előírtak teljesítése érdekében az alábbi 
szabályzatot alkotja: 
 

I. fejezet 
A közbeszerzési eljárásban résztvevő szervek 

 
1.1. E szabályzat szerint kell eljárni Nógrád Megye Önkormányzata, mint ajánlatkérő, 

kiíró (a továbbiakban: ajánlatkérő) közbeszerzési és tervpályázati eljárásai (a 
továbbiakban: közbeszerzési eljárás) során. 

 
1.2. Jelen szabályzatot az 1.1. pontban foglaltakon kívül akkor is alkalmazni kell, ha 

Nógrád Megye Önkormányzata megállapodás alapján köteles közbeszerzési eljárásban 
való részvételre, közreműködésre. 

 
2.1. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló mindenkor 

hatályos rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) értelmében a közbeszerzési eljárásokba 
polgári jogi szerződés alapján bevonandó személy vagy szervezet (a továbbiakban: 
tanácsadó) megbízására vonatkozóan, valamint a közbeszerzési eljárások tervezése, 
előkészítése során, a közbeszerzési eljárásokban a közgyűlés elnöke – e szabályzat 
szerint – átruházott hatáskörben jár el, és gyakorolja az ajánlatkérő jogait és 
kötelezettségeit. 

 
2.2. Eltérő rendelkezés hiányában az 1.2. pontban meghatározott eljárásokban a közgyűlés 

elnöke gyakorolja a megállapodásban foglalt jogokat és kötelezettségeket. 
 
2.3. Az önkormányzati biztos, valamint a könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárásban 

az ajánlatkérői feladatok közül a felhívás és dokumentáció elfogadására, továbbá az 
eljárást lezáró döntés meghozatalára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
jogosult és kötelezett. 

 
3.1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás, a tervpályázati kiírás, a dokumentáció 

elkészítése során, és az eljárás más szakaszában a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Hivatala kijelölt alkalmazottjai (a továbbiakban: csoport), a 
közbeszerzéssel érintett költségvetési szerv képviselője és a tanácsadó segíti az 
ajánlatkérő képviselőjét (2.1.-2.3.) tevékenysége ellátásában. 

  
3.2. A csoport – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi 

szakértelemmel rendelkező – köztisztviselőit a közbeszerzési eljárás előkészítését 
megelőzően a főjegyző jelöli ki. 

 
3.3. A tanácsadó részére adandó megbízás keretében kell biztosítani a Kbt. által előírt azon 

szakember(eke)t, amely(ek) a csoport tagjai között nem található(k). 
Azon eljárásokban, ahol a tanácsadó megbízásának szükségessége nem merül fel, a 
csoport látja el a tanácsadónak – e szabályzat szerint – címzett feladatokat. 
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4. A csoport tagjaiból, a tanácsadó képviselőjéből áll a bírálóbizottság. A bírálóbizottság 

a Kbt. és e szabályzat szerint készíti elő az ajánlatkérő képviselője (2.1.-2.3.) 
döntéseit. 

 
5.1. Az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően az ajánlatkérő nevében eljáró, 

illetve az eljárásba bevonni kívánt személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni 
arról, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt. 10. §-a szerinti összeférhetetlenség.  

 
5.2. Akinek személyére nézve összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy keletkezett, az a Kbt. 

vonatkozó rendelkezései szerint vehet részt az eljárásban, illetve az eljárás további 
szakaszában. 

 
 

II. fejezet 
A közbeszerzések tervezése 

 
1.1. Az éves összesített közbeszerzési terv, valamint az éves statisztikai összegezés 

elkészítéséhez szükséges adatok, igények bekérését a csoport végzi el, továbbá 
folyamatos adatszolgáltatás működtetésével gondoskodik a változás felmerülésekor a 
terv módosításhoz szükséges intézkedések megtételéről. 

 
1.2. A közgyűlés elnöke az éves összesített közbeszerzési terv meghatározásakor dönt az 

árubeszerzések és szolgáltatás megrendelések előzetes összesített tájékoztató 
formájában való elkészítéséről és közzétételéről. 

 
1.3. A közgyűlés elnöke a tervezett építési beruházás megvalósítására vonatkozó döntéssel 

egyidejűleg határoz arról, hogy előzetes összesített tájékoztatót közzétesz-e. 
 
1.4. Az éves statisztikai összegezést – a Kbt-ben foglalt határidőre figyelemmel – a 

közgyűlés elnöke hagyja jóvá. 
 
 

III. fejezet 
A közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása 

 
1.1. A csoport előkészíti a közbeszerzési eljárást, azaz elvégzi az annak megkezdéséhez 

szükséges cselekményeket, így különösen a helyzet-, illetőleg piacfelmérést, a becsült 
érték meghatározását.  

 
1.2. A tanácsadó gondoskodik az adott közbeszerzési eljárásnak megfelelő felhívás, 

tervpályázati kiírás, dokumentáció, ismertető, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztató előkészítéséről, a 
tervpályázati eljárásban a bírálóbizottság (zsűri) tagjaira, - a Kbt-ben szabályozott 
esetben – az ajánlattételre felhívandó személyekre, a hirdetmény ellenőrzése iránti 
igényre vonatkozó javaslattételről és – a csoport útján – elfogadásra az ajánlatkérő 
képviselője (I.2.1.-I.2.3.) elé terjesztéséről. 
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2. Az 1.2. pontban foglalt dokumentumokat a közgyűlés részére előterjesztés, a 

közgyűlés elnöke részére feljegyzés formájában kell elkészíteni.  
Az előterjesztést valamint a közgyűlés ülésére szóló meghívót az SZMSZ-ben 
meghatározott időpontban (az ülés időpontját megelőzően legkésőbb 4 nappal) kell 
megküldeni a közgyűlés tagjai, a közgyűlés elnöke, a főjegyző és az egyéb érdekeltek 
részére (költségvetési szerv vezetője, tanácsadó stb.). 
A közgyűlés működésének részletes szabályait az SZMSZ tartalmazza. 

 
3.1. A felhívás közzétételéről, megküldéséről, továbbá a részvételi, ajánlattételi 

dokumentáció, illetőleg ismertető – felhívás közzétételével, megküldésével egyidejű – 
rendelkezésre állásáról a csoport gondoskodik. A Szerkesztőbizottság hiánypótlási 
felhívása, illetve a jogszabályba ütköző előírás fennállása esetén a csoport értesíti a 
tanácsadót, aki haladéktalanul megteszi a hiány pótlására, illetve a jogszabályba 
ütköző előírás kiküszöbölésére irányuló javaslatát. A felhívás, dokumentáció 
tartalmának jelentős megváltoztatása esetén ajánlatkérő képviselője tájékoztatásáról a 
csoport intézkedik.  

 
3.2. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján a csoport nyújtja be a 

Közbeszerzési Döntőbizottsághoz – a Kbt-ben meghatározott módon – az ajánlattételi 
felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetekről, illetve az eljárás 
alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást. A Közbeszerzési 
Döntőbizottság elnökének hiánypótlási felhívása során a 3.1. pont értelemszerű 
alkalmazásával kell eljárni. 

 
4.1. A tanácsadó készíti el a kiegészítő tájékoztatást igénylő, illetve a konzultáción 

elhangzó kérdésekre adandó válaszokat, azok ajánlattevők, részvételre jelentkezők 
részére történő megküldése a csoport feladata. 

 
4.2. A dokumentáció, illetve annak ellenértéke visszajuttatására – a Kbt-ben meghatározott 

esetekben – a csoport tesz intézkedéseket. 
 
5.1. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések személyesen történő beadása esetén a csoport 

kijelölt tagja átvételi elismervényt állít ki, mely tartalmazza az átadó, átvevő nevét, az 
ajánlat, részvételi jelentkezés átadás-átvételének időpontját (év, hó, nap, óra, perc). 

 
5.2. A bármely módon érkezett ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket az ajánlattételi, 

részvételi határidő lejártáig a megadott hivatali helyiségben, zárható helyen őrzi a 
csoport kijelölt tagja. 

 
6.1. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések bontási eljárását az ajánlattételi, részvételi 

határidő lejártának időpontjában a Kbt. által szabályozott személyek jelenlétében a 
közgyűlés elnöke kezdi meg, és a tanácsadó folytatja le. 

 
6.2. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések nem előírt módon történt összefűzése esetén a 

Kbt. vonatkozó rendelkezése szerinti feladatokat a tanácsadó és a csoport kijelölt tagja 
végzi el. 
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6.3. Egyszerű közbeszerzési eljárásban legalább három ajánlat hiányában a beérkezett 
ajánlatok értékelésére vagy – az ajánlatok felbontása nélkül – az újabb ajánlatkérésre a 
tanácsadó tesz indítványt a közgyűlés elnökének. 

 
6.4. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről a jegyzőkönyv 

elkészítése és ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők részére történő igazolható 
átadása, megküldése a csoport feladata. 

 
6.5. A jegyzőkönyv az ajánlattevők, részvételre jelentkezők számánál eggyel több eredeti 

példányban készül, melyet a közgyűlés elnöke, a tanácsadó és a csoport kijelölt tagja 
kézjegyével lát el. Tárgyalásos eljárás, valamint a versenypárbeszéd során a 
tárgyalásról és párbeszédről – a tanácsadó által összeállított – jegyzőkönyvet 
ajánlattevők is aláírják. 

 
6.6. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a bontáskor ismertetésre kerülő adatokat 

tartalmazó, az ajánlattevő, részvételre jelentkező által kitöltött Felolvasólap, és a 
jelenléti ív. 

 
7.1. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések előzetes vizsgálatát a csoport tagjai – a 

tanácsadó bevonásával – egymástól függetlenül végzik, majd egyeztetett döntési 
javaslatot készítenek a közgyűlés elnöke részére. 

 
7.2. A csoport a döntési javaslat alapján feljegyzés útján felkéri a közgyűlés elnökét az 

alábbi körben felmerülő esetleges közbenső intézkedések megtételére: 
a) hiánypótlás biztosítása; 
b) számítási hiba javítása; 
c) felvilágosítás kérés; 
d) kirívóan alacsonynak vagy magasnak értékelt ellenszolgáltatásról, ajánlati 

elemek megalapozottságáról, teljesíthetőségéről való érdeklődés. 
A közbenső intézkedést tartalmazó értesítés elkészítése és megküldése a csoport 
feladata. 

 
7.3. A közbenső intézkedésre érkezett iratok, válaszok vizsgálata, az ajánlatok, részvételi 

jelentkezések elbírálása a tanácsadó által szerkesztett bírálati lapok – a csoport tagjai, 
a tanácsadó által önállóan végzett – kitöltésével történik. 

 
7.4. A bírálati lapok egyeztetésre kerülnek, melyről a tanácsadó jegyzőkönyvet készít, 

majd összeállítja az egyeztetés eredményét tartalmazó írásbeli szakvéleményt, a 
döntési javaslatot, továbbá az írásbeli összegezést. 

 
7.5. Tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén a közgyűlés elnöke vezeti az 

ajánlattételi felhívásban meghatározott módon és szabályokkal a tárgyalás(oka)t, a 
párbeszéde(ke)t. 

 
7.6. A csoport végzi el az adatok, tények elektronikus, hatósági vagy közhiteles 

nyilvántartásból való ellenőrzését, továbbá gondoskodik ennek dokumentálásáról és 
megőrzéséről. 
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7.7. A csoport gondoskodik az eljárást lezáró döntés meghozatalához szükséges 

előterjesztés/feljegyzés elkészítéséről az ajánlatkérő képviselője (I.2.1.-I.2.3.) részére a 
7.4. pontban foglalt dokumentumok alapján. 

 
7.8. A közgyűlés az előterjesztést és a határozati javaslatot rendes vagy soron kívüli ülésén 

vitatja meg. 
A testület a döntését az előterjesztett javaslat elfogadásával, módosításával, újra 
tárgyalásával határozat formájában hozza meg, melynek tartalmaznia kell: 

a) az eljárás eredményének, eredménytelenségének megállapítását 
indokolással együtt; 

b) érvénytelen ajánlatok, kizárt ajánlattevők megállapítását indokolással 
együtt; 

c) két szakaszú eljárásban az ajánlattételi felhívás tartalmát; 
d) nyertes ajánlattevő nevét, székhelyét, ellenszolgáltatásának összegét; 
e) esetlegesen a következő legkedvezőbb ajánlattevő nevét, székhelyét, 

ellenszolgáltatásának összegét; 
f) eredményhirdetés időpontját, a kihirdetésért felelős személyként a 

közgyűlés elnökét; 
g) az eredményhirdetés során ismertetendő írásbeli összegezés tartalmát; 
h) szerződéskötés, szerződésmódosítás időpontját, a szerződés aláírásáért 

felelős személyként a közgyűlés elnökét és a főjegyzőt. 
 
7.9. A közgyűlés elnöke a feljegyzés formájában – a 7.8. pont szerinti tartalommal – elő-

terjesztett döntési javaslatot jóváhagyása esetén záradékolja. 
 
7.10. Az eredményt a felhívásban meghatározott időpontban (illetve a Kbt-ben 

szabályozottak szerint korábbi vagy későbbi időpontban) a közgyűlés elnöke hirdeti 
ki. 

 
7.11. Az eredményhirdetésről szóló jegyzőkönyv elkészítése, az írásbeli összegezés 

ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők részére történő igazolható átadása, 
megküldése a csoport feladata. 

 
7.12. A kihirdetett törvénysértő eredmény (eredménytelenség) orvoslásáról, az írásbeli 

összegezésben észlelt bármely elírás kijavításáról, a vitarendezést kérelmező 
kérelmével kapcsolatos álláspont kialakításáról, ajánlattevőnek a nyertes ajánlat 
jellemzői ismertetésére irányuló kérelméről a tanácsadó javaslata alapján a közgyűlés 
elnöke dönt, melyről – a Kbt-ben szabályozottak szerint – a tájékoztatási kötelezettség 
teljesítése a csoport feladatát képezi.  

 
7.13. Az ajánlati biztosíték visszafizetésére a csoport intézkedik. 
 
7.14. A szerződés aláírásra alkalmas állapotban való elkészítéséért a csoport felel. A 

szerződést a megyei önkormányzat képviseletében a közgyűlés elnöke írja alá és a 
megyei főjegyző ellenjegyzésével látja el.  

 
7.15. A szerződés módosítására okot adó körülmények beállta esetén a csoport a 7.7.-7.9. 

pontok értelemszerű alkalmazásával jár el. 
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IV. fejezet 
A közbeszerzések nyilvánossága, ellenőrzése 

 
1. A közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások kapcsán előállítandó tájékoztatók 

elkészítése, továbbá valamennyi a Kbt-ben szabályozott adat, információ, hirdetmény 
közzététele a csoport feladata. 

 
2. Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásait a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének – mindenkor hatályos szabályzatában rögzített – belső ellenőrzési 
rendszerében kell ellenőrizni.  

 
 

V. fejezet 
A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat 

 
1. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál indított jogorvoslati eljárás során az észrevétel 

elkészítését, – a tanácsadó igénybevételével –, és az iratok határidőben való 
megküldését a csoport végzi.  

 
2. A közgyűlés elnöke dönt – a csoport javaslatára – a folyamatban lévő közbeszerzési 

eljárás önkéntes felfüggesztéséről, továbbá azon kérelem benyújtásáról, mely a 
szerződés megkötésének engedélyezésére irányul. Az értesítésnek, a kérelemnek és a 
dokumentumoknak a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz való megküldéséről a csoport 
gondoskodik. 

 
3.1. A közgyűlés elnöke dönt – a csoport javaslatára – a Közbeszerzési Döntőbizottságnak 

az ügy érdemében hozott határozata keresettel történő felülvizsgálata tárgyában. 
 
3.2. A keresetlevél elkészítése – a tanácsadó igénybevételével –, és határidőben történő 

benyújtása a főjegyző által kijelölt személy feladata. 
 
 

VI. fejezet 
Az Európai Bizottság eljárása 

 
Az Európai Bizottságnak a jogsértésről szóló értesítésére és annak orvoslására 
vonatkozó felhívására a csoport készíti el és a közgyűlés elnöke jóváhagyását 
követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos 
tájékoztatást. 
 
 

VII. fejezet 
A közbeszerzési eljárás dokumentálása 

 
1. A közbeszerzési eljárásokat – azok előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés 

teljesítéséig terjedően – a csoport köteles írásban dokumentálni, illetve a tanácsadó 
igénybevételével bonyolított eljárások esetén ezt megkövetelni. 
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2. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével 

kapcsolatban keletkezett összes iratnak a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetve a 
szerződés teljesítésétől, valamint a jogorvoslati eljárás jogerős befejezésétől, az éves 
összesített közbeszerzési tervet, annak meghatározásától számított 5 évig történő 
megőrzéséről – a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala irattára 
útján – a csoport gondoskodik. 

 
3. Ajánlatkérő a csoport útján küldi meg a közbeszerzési iratokat a Közbeszerzések 

Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző vagy más illetékes szervek kérésére. 
 
 

VIII. fejezet 
Záró rendelkezések 

 
1. Jelen szabályzatban meghatározott feladatok és kötelezettségek pontos és jogszerű 

elvégzéséért, a döntések, illetve határozatok törvényességéért az adott rendelkezésben 
foglalt körben és keretek között az ott megjelölt személyek, testületek felelősek. 

 
2. A közgyűlés elnökének tartós akadályoztatása, távolléte esetén az SZMSZ-ben foglalt, 

a jelen szabályzatnak megfelelő személy járhat el. 
 
3. Jelen szabályzatban foglaltakat 2010. október 14. napját követően megkezdett 

beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati 
eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett, vagy hivatalból 
indított jogorvoslati eljárásokra, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, 
valamint annak felhatalmazása alapján alkotott jogszabályokkal összhangban kell 
alkalmazni. 

 
 

Salgótarján, 2010. október 14. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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134/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: az Ösztöndíj Kuratórium tagjainak 

megválasztása 
 
 
HATÁROZATA 
 

1. Nógrád Megye Önkormányzata az ösztöndíj-rendszer működtetésére négytagú 

Ösztöndíj kuratóriumot hoz létre, melynek elnöke a Közgyűlés alelnöke, Barna 

János Béla (2699 Szügy, Arany J. u. 21); tagjai: dr. Rozgonyi József (3104 

Salgótarján, Csehov u. 26.), Zsiga Tamás (3043 Egyházasdengeleg, Sport u. 11) 

és Varga Krisztina (3170 Szécsény, Kossuth u. 83.). 

2. A Közgyűlés utasítja alelnökét, hogy a Kuratórium működéséhez a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke 

Határidő: értelemszerű 

 
Salgótarján, 2010. október 14. 

 

 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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135/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: Nógrád megyei főjegyző hivatali 

személygépkocsi használatának engedélyezése 
 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Barta László, Nógrád megyei 

főjegyző részére közszolgálati jogviszonya fennállása alatt egy hivatali 

személygépkocsit, kiegészítő jelleggel – a személygépkocsi egyidejű használatát 

kizárva – az Ellátó Szervezet tulajdonában lévő, több férőhelyes (mikrobusz) 

személygépkocsit bocsát rendelkezésére, személyi használatra. A gépkocsi belföldi és 

külföldi, hivatalos és magáncélú használatát 2010. október 14. napjától engedélyezi.  

Utasítja a közgyűlés elnökét a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: 2010. október 14. és folyamatos 

Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2010. október 14. 

 

 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Kalocsai Péter s.k. 
Nógrád megyei aljegyző 
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136/2010. (X. 14.) Kgy. Tárgy: Felajánlás a vörös iszap katasztrófa által 

sújtott települések megsegítésére 
 
 
 
HATÁROZATA 
 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém megyei vörös iszap 

katasztrófa által sújtott településeken lakó áldozatok megsegítésére, illetve a 

települések támogatására 150.000 Ft-ot ajánl fel.  

 
Salgótarján, 2010. október 14. 

 

 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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81/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a megyei közgyűlés által alapított Nógrád 

Megye Díszpolgára kitüntető cím adományozása 
 
 
HATÁROZATA  
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évben Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntető 
Címet adományoz 
 

Pekár István 
részére. 
 
 
Salgótarján, 2010. június 24. 
 
 
 
          

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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82/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a megyei közgyűlés által alapított Nógrád 

Megye Díszpolgára kitüntető cím adományozása 
 
 
HATÁROZATA  
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évben Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntető 
Címet adományoz 
 

Dr. Tardy János 
részére. 
 
 
Salgótarján, 2010. június 24. 
 
 
 
          

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
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83/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a megyei közgyűlés által alapított Nógrád 

Megye Szontágh Pál díj adományozása 
 
 
HATÁROZATA  
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évben Nógrád Megye Szontágh Pál Díját 
adományozza 
 

Illés Kálmán 
 
részére. 
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84/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a megyei közgyűlés által alapított Nógrád 

Megye Szontágh Pál díj adományozása 
 
 
HATÁROZATA  
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évben Nógrád Megye Szontágh Pál Díját 
adományozza 
 

dr. Tasi Borbála Mária 
részére. 
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85/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a megyei közgyűlés által alapított Nógrád 

Megye Bérczy Károly díj adományozása 
 
 
HATÁROZATA  
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évben Nógrád Megye Bérczy Károly Díját 
adományozza 
 

Fábri Gábor 
részére. 
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86/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a megyei közgyűlés által alapított Nógrád 

Megye Bérczy Károly díj adományozása 
 
 
HATÁROZATA  
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évben Nógrád Megye Bérczy Károly Díját 
adományozza 
 

 
Kecskés Attila 

részére. 
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87/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a megyei közgyűlés által alapított Nógrád 

Megye Szondi György díj adományozása 
 
 
HATÁROZATA  
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évben Nógrád Megye Szondi György Díját 
adományozza 
 
 

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság  
Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi-Technikai Osztály 

részére. 
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88/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a megyei közgyűlés által alapított Nógrád 

Megye Szondi György díj adományozása 
 
HATÁROZATA  
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évben Nógrád Megye Szondi György Díját 
adományozza 
 
 

Ökrös László 
részére. 
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89/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a megyei közgyűlés által alapított Nógrád 

Megye Gazdaságáért díj adományozása 
 
HATÁROZATA  
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évben Nógrád Megye Gazdaságáért Díjat 
adományoz 
 
 

Csillik Zoltán (posthumus) 
részére. 
 
 
Salgótarján, 2010. június 24. 
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90/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a megyei közgyűlés által alapított Nógrád 

Megye Gazdaságáért díj adományozása 
 
HATÁROZATA  
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évben Nógrád Megye Gazdaságáért Díjat 
adományoz 
 
 

Viessmann Modellgyártó Kft. 
részére. 
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91/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a megyei közgyűlés által alapított Nógrád 

Megye Sajtó díjának adományozása 
 
HATÁROZATA  
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évben Nógrád Megye Sajtó Díját adományozza 

 
 

Rádió Focus 
részére. 
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92/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a megyei közgyűlés által alapított Nógrád 

Megyei Kisebbségekért díj adományozása 
 
HATÁROZATA  
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évben a Nógrád Megyei Kisebbségekért Díjat 
adományozza 
 
 

Fekete Imre 
részére. 
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93/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a megyei közgyűlés által alapított Nógrád 

Megyei Kisebbségekért díj adományozása 
 
HATÁROZATA  
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évben a Nógrád Megyei Kisebbségekért Díjat 
adományozza 
 
 

Szabóné Csorba Erika 
részére. 
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94/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím 

és díjak adományozása 
 
HATÁROZATA  
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a címmel és díjakkal járó oklevél és pénzösszeg átadásáról 2010 
szeptemberében a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében gondoskodjon. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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